BOLETIM DE INSCRIÇÃO
A enviar ao STE até à data indicada no Boletim de Divulgação
Todos os campos são de PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO

Frequentou algum curso no STE no último trimestre? |__| Sim |__| Não

É Sócio do STE? |__| Sim

|__| Não

NOME |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Sócio nº. |__|__|__|__|__|

Nascido a |__|__|/|__|__|/|__|__| com |__|__| anos de idade, Natural do Concelho de _________________________________
_________________________________________

Distrito de __________________________________________________________

B.I. nº. |__|__|__|__|__|__|__|__| emitido em ______________________________ na data |__|__|/|__|__|/|__|__|
ou C.C n.º |__|__|__|__|__|__|__|__|—|__| —|__| __| __| válido até |__|__|/|__|__|/|__|__|
Com o Número de Identificação Fiscal |__|__|__|__|__|__|__|__|__| da Rep. Finanças ______________________________
Residindo em |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Cód. Postal |__|__|__|__| - |__|__|__|

Localidade |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Tel. Fixo |__|__|__|__|__|__|__|__|__| Tel. Móvel |__|__|__|__|__|__|__|__|__| E-mail |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Habilitações Completas:
Tipo de Vínculo:

|__| 1 - 3ºciclo (9º ano);

|__| 1 - Nomeação;

Grupo Profissional:

|__| 2 - Ens. Secund.;

|__| 3 - Bach. e Licenciat.;

|__| 2 – Contrato de Trabalho em Funções Públicas;

|__| 1 – Dirigente;

|__| 2 - Técnico Superior;

|__| 4 - Mestr. e Doutoram.

|__| 3 - Outro.

|__| 3 - Assistente Técnico.

Funções _______________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
Serviço (Direção Geral / Equip.) __|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Sito em

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Cód. Postal |__|__|__|__| - |__|__|__|
Localidade|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Tel. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Solicita a sua inscrição na(s) seguinte(s) ação(ões) de formação:
REFª. e Edição

Área

LOCAL

DESIG.

DATA INÍCIO

HORÁRIO

|__|__|__|.|__| |__|__|__|

________________ ______________________________ ____________ ______________

|__|__|__|.|__| |__|__|__|

________________ ______________________________ ____________ ______________

|__|__|__|.|__| |__|__|__|

________________ ______________________________ ____________ ______________

Autorizo a utilização dos meus dados pessoais para efeitos de auscultação por parte das entidades que constituem o Sistema de Formação (ver normas).
Local e data: __________________________________________, ______ de ___________________ de _____________
Assinatura: _________________________________________________________________________________________
(No seu interesse, confirme que todos os campos foram preenchidos)

NORMAS DE ACESSO À FORMAÇÃO
ANEXAS AO BOLETIM DE INSCRIÇÃO

Normas:
1. O número de participantes em cada acção é limitado.
2. O boletim de inscrição deve ser integralmente preenchido e entregue dentro do prazo fixado.
3. Os candidatos serão sempre informados sobre a consideração, ou não, da sua inscrição.
4. Na selecção será considerado:
4.1. O respeito pelo prazo de inscrição;
4.2. O preenchimento integral do boletim de inscrição;
4.3. O limite de participantes previsto para cada acção;
4.4. A atribuição de, pelo menos, uma acção a cada candidato, por trimestre;
4.5. A precedência ou pré-requisitos a respeitar em algumas acções, nomeadamente de informática;
4.6. A maior adequação da acção às funções desempenhadas;
4.7 A desistência em acções anteriores, quando insuficientemente justificada.
5 A desistência deverá ser eficazmente comunicada até ao 7º dia útil que anteceda o início da acção.
5.1. A desistência após esse período implica a não aceitação de qualquer inscrição no trimestre seguinte.
5.2. A desistência após o início da acção implica a não aceitação de qualquer inscrição durante um ano.
6. Os candidatos inscritos e aceites devem:
6.1. Frequentar com assiduidade, pontualidade e efectividade as acções para que forem seleccionados;
6.2. Tratar com urbanidade todos os que no STE asseguram a realização das acções;
6.3. Utilizar os meios físicos e materiais que lhes sejam confiados durante as acções de formação com o devido cuidado e zelar pela sua boa conservação;
6.4. Manter os telemóveis desligados durante as sessões.
7. Aos participantes será distribuída a documentação adequada e assegurada a formação divulgada.
8, Os dados pessoais relativos a identificação, endereço e contactos destinam-se exclusivamente a uma utilização no âmbito da formação promovida pelo STE.
8.1. Ao inscrever-se, o formando autoriza a utilização dos seus dados pessoais relativos a identificação, endereço, contactos e formação em que se inscreve e de que beneficia para efeitos de auscultação por
parte das entidades que constituem o Sistema de Formação, designadamente, as entidades gestoras do
Fundo Social Europeu a que o STE se candidate e a Direcção-Geral do Emprego e das Relações de Trabalho (DGERT), responsável pelo sistema de certificação.
Notas:
- Os trabalhadores da Administração Pública têm direito, dentro do período laboral, a um crédito para a sua autoformação, por ano civil, de 100 horas, podendo, quando tal se justifique, ser ultrapassado até ao limite da carga horária prevista para a formação profissional que o trabalhador pretende realizar (DL 86-A/2016, de 29 de Dezembro).
- Aceda ao regulamento da formação, ao boletim de inscrição e às fichas de curso no site do STE (www.ste.pt).

